
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป 2552 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.ขอมูลหนวยงาน 
1.1  วิสัยทัศน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรหลักในการจดัการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพให 
ประชาชนอยางทั่วถึง  ตลอดชีวิต  คุณภาพ  ไดมาตรฐาน  และจัดการองคความรูตรงตามความตองการของ 
ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ  สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1.2  พันธกิจ 
1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพในทกุระดับอยางท่ัวถงึและเสมอภาค 
2.  สรางการบริหารและจัดการอาชีวศกึษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
3.  วิจัย  สรางนวัตกรรม  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ิมศักยภาพในการ 
แขงขัน 

ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 
ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน แผนการบริหารราชการ 

แผนดิน/ นโยบาย 
ยุทธศาสตรการจัดสรร 
งบประมาณ/ แผนงาน  เปาหมายการใหบริการ 

หนวยงาน  กลยุทธหนวยงาน 

นโยบายที่ 1.  ฟนฟูความ 
เช่ือม่ันของประเทศ 

ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แกไข 
ปญหาความไมสงบในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต 

ประเด็นนโยบายที่ 1.12. ขยาย 
บทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อ 
ชุมชน(Fix it Center) และ 
สถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้ง 
สรางเครือขายศูนยฯ กับชุมชน 
และวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. 
ยุทธศาสตรการฟนฟูความ 
เช่ือม่ันของประเทศ 
1.2 แผนงาน: แกไขปญหา 
ความไมสงบในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต 

1.11  แผนงาน :  เพิ่ม 
ประสิทธิภาพการซอมสราง 
อุปกรณประกอบอาชีพชุมชน 

1.  เปาหมายกระทรวง : 
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใตไดรับการ 
พัฒนาศักยภาพและยกระดับ 
คุณภาพชีวิต 
1.  เปาหมายหนวยงาน : ผูเรียน 
และประชาชนในจังหวัด 
ชายแดนภาคใตไดรับการศึกษา 
และฝกอบรมวิชาชีพอยาง 
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
1.  เปาหมายกระทรวง : 
ประชาชนและชางชุมชนไดรับ 
ความรูและการพัฒนาทักษะ 
ฝมือรวมทั้งสรางรายไดใหกับ 
ตนเองเพิ่มขึ้น 

1.  จัดการอาชีวศึกษาในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต
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ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน แผนการบริหารราชการ 
แผนดิน/ นโยบาย 

ยุทธศาสตรการจัดสรร 
งบประมาณ/ แผนงาน  เปาหมายการใหบริการ 

หนวยงาน  กลยุทธหนวยงาน 

นโยบายที่ 2.  สังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

ประเด็นนโยบายที่ 2.1 
การศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 2. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
และคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงาน : ขยายโอกาสและ 
พัฒนาการศึกษา 

1.  เปาหมายหนวยงาน : 
ประชาชนไดรับการบริการ 
ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อ 
สรางรายไดใหตนเองเพิ่มขึ้น 

1.  เปาหมายกระทรวง : 
ประชาชนไดรับการศึกษาและ 
การเรียนรูตลอดชีวิตที่มี 
มาตรฐาน คุณภาพ 
1.  เปาหมายหนวยงาน : ผูเรียน 
และประชาชนไดรับการศึกษา 
และพัฒนาทักษะวิชาชีพอยางมี 
คุณภาพไดมาตรฐานตลอดชีวิต 

2.  เปาหมายหนวยงาน : 
สงเสริมความรวมมือในการจัด 
อาชีวศึกษารวมกับภาครัฐและ 
เอกชน 

1.  สงเสริมพัฒนาทักษะบริการ 
วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

1.  ผลิตและพัฒนากําลังคน 
ระดับนักเทคโนโลยีที่ 
สอดคลองกับความตองการของ 
สถานประกอบการ 
2.  ใหบริการฝกอบรมวิชาชีพ 
และการพัฒนาอาชีพแก 
ประชาชน 
3.  อาชีวะแนวใหม ปรับวิธี 
เรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธี 
สอบ  สรางและสงเสริมคานิยม 
การศึกษาวิชาชีพ 
1.  พัฒนาการจัดการ 
อาชีวศึกษาไทย 

2.  สงเสริมการผลิตและพัฒนา 
นักเทคโนโลยีที่ผสมผสาน 
วิชาการดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีใหเขากับทักษะดาน 
ชางเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม 
3.  สงเสริมการมีสวนรวมใน 
การผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา
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ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน แผนการบริหารราชการ 
แผนดิน/ นโยบาย 

ยุทธศาสตรการจัดสรร 
งบประมาณ/ แผนงาน  เปาหมายการใหบริการ 

หนวยงาน  กลยุทธหนวยงาน 

นโยบายที่ 5.  วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ประเด็นนโยบายที่ 5.4 
ปรับปรุงระบบการวิจัยของ 
ประเทศใหสอดคลองกับการ 
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 5. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และ 
นวัตกรรม 
5.1  แผนงาน : สนับสนุนดาน 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

1.  เปาหมายกระทรวง : มี 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ 
ไดรับการเผยแพรหรือนําไปใช 
ประโยชนเพิ่มข้ึน 
1.  เปาหมายหนวยงาน : วิจัย 
เพื่อสรางองคความรูและ 
นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการ 
พัฒนาประเทศ 

1.  สงเสริมการวิจัยพัฒนา 
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

2.  สงเสริมการวิจัยอาชีวศึกษา 
และพัฒนาองคความรู
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ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  ผลผลิต/ โครงการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 
ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่น 
ของประเทศ 
1.  แผนงาน : แกไขปญหาความไม 
สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต 

2.  แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ซอมสรางอุปกรณประกอบอาชีพ 
ชุมชน 

1.  เปาหมายกระทรวง : ประชาชนใน 
พื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใตไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ 
คุณภาพชีวิต 
1.  เปาหมายหนวยงาน : ผูเรียนและ 
ประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต 
ไดรับการศกึษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

1.  เปาหมายกระทรวง : ประชาชน 
และชางชุมชนไดรับความรูและการ 
พัฒนาทกัษะฝมอืรวมทั้งสรางรายได 
ใหกบัตนเองเพิ่มขึน้ 
1.  เปาหมายหนวยงาน : ประชาชน 
ไดรับการบริหารฝกอบรมและพัฒนา 
อาชีพเพ่ือสรางรายไดใหตนเอง 
เพ่ิมขึ้น 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันา 
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

โครงการที่ 1 : โครงการขยายบทบาท 
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน(Fix it 
Center) และการพัฒนาระบบรองรับ 
และตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 
แผนงาน 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  ผลผลิต/ โครงการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 2 : 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 2 : 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 
1.  แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันา 
การศึกษา 

1.  เปาหมายกระทรวง : ประชาชน 
ไดรับการศกึษาและการเรียนรูตลอด 
ชีวิตที่มีมาตรฐาน  คุณภาพ 
1.  เปาหมายหนวยงาน :  ผูเรียนและ 
ประชาชนไดรับการศกึษาและพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพอยางมีคณุภาพได 
มาตรฐานตลอดชีวิต 

2.  เปาหมายหนวยงาน : สงเสริม 
ความรวมมือในการจดัอาชีวศึกษา 
รวมกับภาครัฐและเอกชน 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศกึษาระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศกึษาระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง 
ผลผลิตที่ 3 : ผูรับบริการการฝกอบรม 
และพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน 

โครงการที่ 1 : โครงการโรงเรียน 
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 
โครงการที่ 2 : โครงการความรวมมือ 
ผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา 
ตอบสนองภาคการผลิตและบรกิารใน 
สาขาบริการสุขภาพและการ 
ทองเที่ยวปโตรเคมี  อัญมณกีาร
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 
แผนงาน 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  ผลผลิต/ โครงการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่  5. : 
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
1.  แผนงาน : สนับสนนุดาน 
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย และ 
นวัตกรรม 

1. เปาหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร 
หรือนําไปใชประโยชนเพิ่มขึน้ 
1.  เปาหมายหนวยงาน : วิจัยเพ่ือ 
สรางองคความรูและนวัตกรรมที่ 
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

บริหารจัดการขนสงสินคาและ 
พานิชยนาวีและอาหาร 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค 
ความรู 
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด 
เทคโนโลยี


